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1- (K&S, página 203) Considere o problema de maximizaru2[a;b]
R t1
t0
F (t; x)+

uf(t; x)dt sujeito a
_x(t) = G(t; x) + ug(t; x)

a) Construa o Hamiltoniano;
b) O Hamiltoniano é linear na variável de controle?
c) Como se aplica o princípio do máximo neste caso?

2) Considere o problema maximizaru2[0;1]
R T
0
(1� u)xdt sujeito a

_x(t) = ux; x(0) = x0

a) Tal problema se enquadra no tipo dado por (1)?
b) Qual a solução ótima assumindo que T = 2? E assumindo que T = 1=2

?

c) Assuma agora um desconto da utilidade, tendo-se e��t(1�u)x ao invés
de (1 � u)x: Sob que condições, em função de T e �; existe um tempo t� a
partir do qual u=0 ? Como tais condições se modi�cam quando se tem
�! 0? Isto está de acordo com o que v esperaria em função de sua resposta
nos itens anteriores?
3) Modi�que o problema anterior substituindo

R T
0
por

R T
t0
e considerando,

no item (b), apenas T = t0 + 2:

4) (Chiang, p. 173) Resolva maxu2[0;2]
R 2
0
(2y � 3u)dt sujeito a _y = y + u;

y(0) = 4, y(2) livre:
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5) (Cysne (2008) �A Note on In�ation and Welfare�Journal of Banking
and Finance): Mostre como o teorema de su�ciência de Arrow pode ser usado
para resolver o problema da condição de segunda ordem no paper "Inzation
and Welfare" de Robert Lucas Jr.

6) (Cysne (2006) �ANote on the Non-Convexity Problem in Some Shopping-
Time and Human-Capital Models.�. Journal of Banking and Finance) Dê
um exemplo alternativo ao exemplo acima no qual a condição de segunda
ordem de Mangasarian não possa ser aplicada, mas a de Arrow sim. Mostre
como obter su�ciência na maximização.
7) (KS-Seção "Further Su¢ ciency Conditions") Demonstre que todos os

problemas que podem ter condição de segunda ordem d�nida com a utilização
do teorema de Mangasarian poderiam também ter tal condição atendida com
a utilização do teorema de Arrow, mas que o oposto não é verdadeiro (dê um
contra-exemplo).

8)* (Ryoji (2009). Non-concavity problems in the dynamic macroeco-
nomic models: A note. Journal of Banking & Finance). Mostre como re-
solver o problema de não convexidade em In�ation and Welfare usando o
método de mudança de variáveis. O método domina o método de utilização
do teorema de su�ciência de Arrow?

9)(opcional) (Bônus de 1,5 pontos na média das listas de exercícios; para
aqueles que decidirem fazer o exercício, favor escrever em folha separada,
com nome e numeração das páginas).
Considere o modelo apresentado nas páginas 6 e 7 do paper "Learning

Externalities...". Prove se verdadeiro, ou dê um contra exemplo, se falso,
que a economia rural sempre investe o su�ciente em capital humano para
ultrapassar em tempo �nito t� o nível h(t�) = A1=A2 :
a) com � = 0
b) com � 2 (0; 1):

Obs1- A Proposição 2 do paper citado dá uma intuição para a solução de
um dos casos acima, mas isto não é o que se pede.
Obs2- Faça as hipóteses adicionais (permitidas pela apresentação do mod-

elo) que julgar necessárias.
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